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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikumos par turpmāko kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) ir noteikts jauns KLP 
īstenošanas modelis laikposmam pēc 2020. gada. Eiropas Komisijas ierosinātajā reformas 
tiesību aktu kopumā ir iekļauts priekšlikums regulai par KLP finansēšanu, pārvaldību un 
uzraudzību (nolūkā aizstāt pašreizējo horizontālo Regulu (ES) Nr. 1306/2013).

Reģionālās attīstības komiteja (REGI) ir iecēlusi F. Bogovič par REGI atzinuma sagatavotāju 
attiecībā uz šo dokumentu. Atzinuma sagatavotājs piekrīt ierosinātā KLP īstenošanas modeļa 
koncepcijai, kas paredz dalībvalstu lielāku subsidiaritāti un elastīgumu šīs politikas 
īstenošanā, tādējādi padarot KLP tuvāku saņēmējiem (kas lielākoties ir lauksaimnieki).

Turklāt atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē to, ka arī turpmāk ir paredzēts izmantot KLP 
pašreizējo finansēšanas struktūru, kas sastāv no diviem pīlāriem, t. i., Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA), un Komisijas ierosināto stabilitāti attiecībā uz pārvaldības struktūrām.

Tomēr atzinuma sagatavotājs nav pārliecināts, vai jaunais īstenošanas modelis nodrošina 
lielāku vienkāršošanu un mazāku birokrātiju. Regulā, iespējams, būs ietverti dažādi 
vienkāršošanas elementi KLP saņēmējiem, taču nav droši zināms, vai vienkāršošana 
attieksies arī uz reģionālajām un valsts pārvaldes iestādēm, kurām būs jāīsteno jaunā, uz 
veikumu vērstā politika. Turklāt F. Bogovič pauž bažas par to, ka veikuma rādītājus būs 
sarežģīti definēt un uzraudzīt un ka to stratēģiskās lomas dēļ tie drīzāk varētu tikt uztverti kā 
kontroles rīks, jo īpaši ikgadējās veikuma noskaidrošanas brīdī (52. pants).

Tādēļ atzinuma sagatavotājs papildus citiem svarīgiem aspektiem ierosina Komisijas 
priekšlikumā veikt šādus grozījumus:

– tā kā veikuma uzraudzīšana un, loģiski, arī pieejamo datu uzticamība tikpat labi varētu 
sarežģīt KLP īstenošanu un mainīt dažu pārvaldības struktūru lomu, atzinuma sagatavotājs 
uzskata, ka ir būtiski, lai Eiropas Parlamentam būtu svarīgāka loma diskusijās par konkrētu 
noteikumu īstenošanu (t. i., 52. un 53. pantu);

– lai nodrošinātu saskaņotību, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka konkrētas detaļas būtu 
jāiekļauj pamataktā, nevis īstenošanas aktos (39. pants);

– jauno KLP īstenošanas modeli nevar sākt piemērot 2021. gadā, bet gan drīzāk 2023. gadā, 
tādēļ ir nepieciešams ilgāks pārejas periods starp pašreizējiem KLP noteikumiem un 
turpmākajiem noteikumiem (104. pants);

– saņēmēja nāve, saņēmēja ilgstoša darbnespēja un citi pamatoti gadījumi, ko dalībvalstis ir 
noteikušas savos KLP stratēģiskajos plānos, būtu jāiekļauj noteikumos par atbrīvojumiem 
nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļu gadījumos (3. pants);

– tā kā proporcionalitātes princips ir viens no Finanšu regulas galvenajiem principiem, tas ir 
jāsaglabā šajā priekšlikumā — galvenokārt saistībā ar administratīvo slogu lauksaimniekiem, 
kompetentajām iestādēm un akreditācijas procedūrām (47. apsvērums, 9. pants, 10. pants).
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Visbeidzot, F. Bogovič uzskata, ka lauku apvidu labad ir svarīgi saglabāt sinerģijas starp 
ELFLA un struktūrfondiem; jānodrošina to papildināmība un jānovērš visi tiesiskie šķēršļi.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijas 2017. gada 29. novembra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” 
secināts, ka kopējai lauksaimniecības 
politikai (turpmāk “KLP”) būtu jāturpina 
stiprināt tās spēja nākotnē reaģēt uz 
grūtībām un iespējām, veicinot 
nodarbinātību, izaugsmi un investīcijas, 
cīnoties pret klimata pārmaiņām un 
pielāgojoties tām, kā arī pētniecību un 
inovāciju iznesot ārpus laboratoriju sienām 
un pārņemot tās laukos un tirgū. Turklāt 
KLP būtu arī jāmazina iedzīvotāju bažas 
par lauksaimnieciskās ražošanas ilgtspēju.

(1) Komisijas 2017. gada 29. novembra 
paziņojumā Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” 
secināts, ka kopējai lauksaimniecības 
politikai (turpmāk “KLP”) būtu jāturpina 
stiprināt tās spēja nākotnē reaģēt uz 
grūtībām un iespējām, veicinot 
nodarbinātību, izaugsmi un investīcijas, 
cīnoties pret klimata pārmaiņām un 
pielāgojoties tām, kā arī pētniecību un 
inovāciju iznesot ārpus laboratoriju sienām 
un pārņemot tās laukos un tirgū. Turklāt 
KLP būtu arī jāmazina iedzīvotāju bažas 
par lauksaimnieciskās ražošanas ilgtspēju 
un lauku attīstību.

Pamatojums

Iedzīvotāju bažas būtu jāmazina arī par lauku attīstību, kas ir neatņemama KLP daļa.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Dalībvalstīm nevajadzētu izvirzīt 
papildu noteikumus, kas saņēmējiem 
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apgrūtina ELGF un ELFLA 
izmantošanu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Būtu jāparedz, ka dalībvalstis 
akreditē maksājumu aģentūras un 
koordinējošās struktūras, ka tiek izveidotas 
pārvaldības deklarāciju un gada veikuma 
ziņojumu saņemšanas, kā arī pārvaldības 
un uzraudzības sistēmu sertificēšanas 
procedūras, ka tiek izveidotas ziņošanas 
sistēmas un ka gada pārskatus sertificē 
neatkarīgas struktūras. Turklāt, lai 
nodrošinātu valsts līmenī veicamo 
pārbaužu sistēmas pārredzamību, jo īpaši 
attiecībā uz atļaušanas, validēšanas un 
maksāšanas procedūrām, un lai mazinātu 
administratīvo un revīzijas slogu Komisijai 
un tām dalībvalstīm, kurās tiek prasīta 
katras atsevišķas maksājumu aģentūras 
akreditācija, to iestāžu un struktūru skaits, 
kurām deleģēti šādi pienākumi, būtu 
jāierobežo, vienlaikus ievērojot katras 
dalībvalsts konstitucionālās normas.

(9) Būtu jāparedz, ka dalībvalstis 
akreditē maksājumu aģentūras un 
koordinējošās struktūras, ka tiek izveidotas 
pārvaldības deklarāciju un gada veikuma 
ziņojumu saņemšanas, kā arī pārvaldības 
un uzraudzības sistēmu sertificēšanas 
procedūras, ka tiek izveidotas ziņošanas 
sistēmas un ka gada pārskatus sertificē 
neatkarīgas struktūras. Būtu jāpiedāvā 
lauksaimniekiem finansiāla kompensācija 
par visiem maksājumiem, ko maksājumu 
aģentūras administratīvu kļūdu dēļ 
veikušas novēloti. Turklāt, lai nodrošinātu 
valsts līmenī veicamo pārbaužu sistēmas 
pārredzamību, jo īpaši attiecībā uz 
atļaušanas, validēšanas un maksāšanas 
procedūrām, un lai mazinātu administratīvo 
un revīzijas slogu Komisijai un tām 
dalībvalstīm, kurās tiek prasīta katras 
atsevišķas maksājumu aģentūras 
akreditācija, to iestāžu un struktūru skaits, 
kurām deleģēti šādi pienākumi, būtu 
jāierobežo, vienlaikus ievērojot katras 
dalībvalsts konstitucionālās normas.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ja dalībvalsts akreditē vairāk nekā 
vienu maksājumu aģentūru, tai būtu 
jāizraugās viena publiska koordinējošā 
struktūra, kas nodrošinātu fondu 

(10) Ja dalībvalsts akreditē vairāk nekā 
vienu maksājumu aģentūru, tai būtu 
jāizraugās viena publiska koordinējošā 
struktūra, kas nodrošinātu fondu 
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pārvaldības konsekvenci, uzturētu saikni 
starp Komisiju un dažādajām akreditētajām 
maksājumu aģentūrām un nodrošinātu to, 
ka Komisijas pieprasītā informācija par 
vairāku maksājumu aģentūru darbībām tiek 
sniegta nekavējoties. Turklāt 
koordinējošajai struktūrai būtu jāveic un 
jākoordinē rīcības, kuru mērķis ir novērst 
jebkādus vispārīgas dabas trūkumus, kas 
radušies valsts līmenī, un būtu jāinformē 
Komisija par jebkādu turpinājumdarbu.

pārvaldības konsekvenci, uzturētu saikni 
starp Komisiju un dažādajām akreditētajām 
maksājumu aģentūrām un nodrošinātu to, 
ka Komisijas pieprasītā informācija par 
vairāku maksājumu aģentūru darbībām tiek 
sniegta nekavējoties. Turklāt 
koordinējošajai struktūrai būtu jāveic un 
jākoordinē rīcības, kuru mērķis ir novērst 
jebkādus vispārīgas dabas trūkumus, kas 
radušies valsts vai reģionālā līmenī, un 
būtu jāinformē Komisija par jebkādu 
turpinājumdarbu. Maksājumu aģentūrām 
būtu jācenšas vienkāršot procedūras 
attiecībās ar lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu to, ka KLP 
finansējuma summas atbilst gada 
maksimālajiem apjomiem, būtu jāsaglabā 
finanšu disciplīnas mehānisms, ar kuru 
koriģē tiešā atbalsta līmeni. Tomēr 
sliekšņvērtība 2000 EUR apmērā būtu 
jāatceļ. Lai atbalstītu lauksaimniecības 
nozari gadījumos, kad lauksaimniecisko 
ražošanu vai produkcijas izplatīšanu 
ietekmē tirgus norises vai smagas krīzes, 
būtu jāuztur lauksaimniecības rezerve. 
Regulas (ES, Euratom) .../... [jaunā Finanšu 
regula] 12. panta 2. punkta d) apakšpunktā 
paredzēts, ka apropriācijas, par kurām nav 
notikusi saistību uzņemšanās, drīkst 
pārnest tikai uz nākamo finanšu gadu. Lai 
saņēmējiem un valsts pārvaldes iestādēm 
būtiski vienkāršotu īstenošanu, būtu 
jāizmanto [finansējuma] pastāvīgas 
pārcelšanas mehānisms, ar kuru izmanto 
visas neizlietotās summas no 
lauksaimniecības nozares krīzēm 
paredzētās rezerves, kas izveidota 
2020. gadā. Šajā nolūkā ir vajadzīga tāda 
atkāpe no 12. panta 2. punkta 
d) apakšpunkta, kas atļauj 

(14) Lai nodrošinātu to, ka KLP 
finansējuma summas atbilst gada 
maksimālajiem apjomiem, būtu jāsaglabā 
finanšu disciplīnas mehānisms, ar kuru 
koriģē tiešā atbalsta līmeni. Tomēr 
sliekšņvērtība 2000 EUR apmērā būtu 
jāatceļ. Lai atbalstītu lauksaimniecības 
nozari gadījumos, kad lauksaimniecisko 
ražošanu vai produkcijas izplatīšanu 
ietekmē tirgus norises vai smagas krīzes, 
būtu jāuztur lauksaimniecības rezerve.  
Regulas (ES, Euratom) .../... [jaunā Finanšu 
regula] 12. panta 2. punkta d) apakšpunktā 
paredzēts, ka apropriācijas, par kurām nav 
notikusi saistību uzņemšanās, drīkst 
pārnest tikai uz nākamo finanšu gadu. Lai 
saņēmējiem un valsts pārvaldes iestādēm 
būtiski vienkāršotu īstenošanu, būtu 
jāizmanto [finansējuma] pastāvīgas 
pārcelšanas mehānisms, ar kuru izmanto 
visas neizlietotās summas no 
lauksaimniecības nozares krīzēm 
paredzētās rezerves, kas izveidota 
2020. gadā. Šajā nolūkā ir vajadzīga tāda 
atkāpe no 12. panta 2. punkta 
d) apakšpunkta, kas atļauj 
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lauksaimniecības rezerves apropriācijas, 
par kurām nav notikusi saistību 
uzņemšanās, pārnest bez laika 
ierobežojuma, lai finansētu 
lauksaimniecības rezervi nākamajā finanšu 
gadā vai gados. Turklāt attiecībā uz 
2020. finanšu gadu ir vajadzīga otra 
atkāpe, jo kopējā neizlietotā rezerves 
summa, kas pieejama 2020. gada beigās, 
būtu jāpārnes uz 2021. gadu, uz atbilstošo 
jaunās lauksaimniecības rezerves 
pozīciju, neatgriežot to budžeta pozīcijās, 
kas sedz tiešo maksājumu intervences 
KLP stratēģisko plānu satvarā.

lauksaimniecības rezerves apropriācijas, 
par kurām nav notikusi saistību 
uzņemšanās, pārnest bez laika 
ierobežojuma, lai finansētu 
lauksaimniecības rezervi nākamajā finanšu 
gadā vai gados.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nepieļautu pārmērīgu 
administratīvo slogu valsts pārvaldes 
iestādēm un lauksaimniekiem, būtu 
jāparedz, ka summas, kas no iepriekšējā 
finanšu gada pārnestas saistībā ar 
piemēroto finanšu disciplīnu, netiek 
atlīdzinātas, ja finanšu disciplīnu piemēro 
otro gadu pēc kārtas (N+1. gads) vai ja to 
apropriāciju kopsumma, par kurām nav 
notikusi saistību uzņemšanās, veido mazāk 
par 0,2 % no ELGF atvēlētā gada 
maksimālā apjoma.

(15) Lai nepieļautu pārmērīgu 
administratīvo slogu valsts pārvaldes 
iestādēm un lauksaimniekiem un lai pēc 
iespējas vienkāršotu procedūras, būtu 
jāparedz, ka summas, kas no iepriekšējā 
finanšu gada pārnestas saistībā ar 
piemēroto finanšu disciplīnu, netiek 
atlīdzinātas, ja finanšu disciplīnu piemēro 
otro gadu pēc kārtas (N+1. gads) vai ja to 
apropriāciju kopsumma, par kurām nav 
notikusi saistību uzņemšanās, veido mazāk 
par 0,2 % no ELGF atvēlētā gada 
maksimālā apjoma.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai Komisijai sagādātu 
lauksaimniecības tirgu pārvaldīšanai 
vajadzīgos instrumentus, atvieglotu 

(21) Lai Komisijai sagādātu 
lauksaimniecības tirgu pārvaldīšanai 
vajadzīgos instrumentus, atvieglotu 
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lauksaimniecības izdevumu uzraudzību un 
uzraudzītu lauksaimniecības resursus 
vidējā un ilgā termiņā, būtu jāparedz, ka 
tiek izmantota agrometeoroloģiskā sistēma 
un notiek satelītdatu ieguve un uzlabošana.

lauksaimniecības izdevumu uzraudzību, 
izvērtētu palīdzību dabas katastrofu 
gadījumā un to savlaicīgi sniegtu, kā arī 
uzraudzītu lauksaimniecības resursus 
vidējā un ilgā termiņā, būtu jāparedz, ka 
tiek izmantota agrometeoroloģiskā sistēma 
un notiek satelītdatu ieguve un uzlabošana.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Saskaņā ar jaunā KLP īstenošanas 
modeļa arhitektūru un galvenajiem 
parametriem dalībvalstu veikto maksājumu 
attiecināmībai uz Savienības finansējumu 
vairs nevajadzētu būt atkarīgai no 
atsevišķiem saņēmējiem veikto maksājumu 
likumības un pareizības. Tā vietā – 
attiecībā uz Regulā (ES) .../... [KLP 
stratēģisko plānu regula] minētajiem 
intervences tipiem – dalībvalstu 
maksājumiem vajadzētu būt attiecināmiem, 
ja ar tiem ir panākta atbilstoša izlaide un tie 
veikti atbilstoši piemērojamajām 
Savienības pamatprasībām.

(25) Saskaņā ar jaunā KLP īstenošanas 
modeļa arhitektūru un galvenajiem 
parametriem dalībvalstu veikto maksājumu 
attiecināmībai uz Savienības finansējumu 
vairs nevajadzētu būt atkarīgai no 
atsevišķiem saņēmējiem veikto maksājumu 
likumības un pareizības. Tā vietā – 
attiecībā uz Regulā (ES) .../... [KLP 
stratēģisko plānu regula] minētajiem 
intervences tipiem – dalībvalstu 
maksājumiem vajadzētu būt attiecināmiem, 
ja ar tiem ir panākta atbilstoša izlaide un tie 
veikti atbilstoši piemērojamajām 
Savienības pamatprasībām. Ir jāuzsver, ka 
jaunajam KLP īstenošanas modelim 
nevajadzētu atcelt nepieciešamību 
pārbaudīt izdevumu likumību un 
pareizību.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstīm līdz N+1. gada 
15. februārim būtu jānosūta Komisijai 
gada pārskati un gada veikuma ziņojums 
par KLP stratēģiskā plāna īstenošanu. Ja 
šie dokumenti nav nosūtīti un Komisija 

(28) Dalībvalstīm līdz N+1. gada 
15. aprīlim būtu jānosūta Komisijai gada 
pārskati un gada veikuma ziņojums par 
KLP stratēģiskā plāna īstenošanu. Ja šie 
dokumenti nav nosūtīti un Komisija tāpēc 
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tāpēc nevar veikt attiecīgās maksājumu 
aģentūras grāmatojumu noskaidrošanu vai 
pārbaudīt izdevumu attiecināmību 
salīdzinājumā ar ziņojumā uzrādīto izlaidi, 
Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai uz 
laiku apturēt mēneša maksājumus un 
pārtraukt ceturkšņa atlīdzināšanu līdz 
brīdim, kad saņemti trūkstošie dokumenti.

nevar veikt attiecīgās maksājumu aģentūras 
grāmatojumu noskaidrošanu vai pārbaudīt 
izdevumu attiecināmību salīdzinājumā ar 
ziņojumā uzrādīto izlaidi, Komisijai 
vajadzētu būt pilnvarotai uz laiku apturēt 
mēneša maksājumus un pārtraukt ceturkšņa 
atlīdzināšanu līdz brīdim, kad saņemti 
trūkstošie dokumenti.

Pamatojums

Četru mēnešu termiņš, kas paredzēts pabeigšanai, sertifikācijai un uzraudzības komitejas 
procedūrai saistībā ar veikuma ziņojumu, var būt grūti ievērojams. Tas būs īsāks nekā 
pašreizējais termiņš ziņojumu sniegšanai saskaņā ar II pīlāru, tādēļ N+1. gada 15. aprīlis 
tiek ierosināts kā datums, līdz kuram ir jānosūta gada pārskati un gada veikuma ziņojums par 
KLP stratēģiskā plāna īstenošanu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Būtu jāsaglabā integrētās sistēmas 
pašreizējie galvenie elementi un jo īpaši 
normas, kas attiecas uz lauksaimniecības 
zemesgabalu identifikācijas sistēmu, 
ģeotelpisko un dzīvniekbāzēto pieteikumu 
sistēmu, maksājumtiesību identifikācijas 
un reģistrācijas sistēmu, saņēmēju 
identitātes reģistrēšanas sistēmu un 
kontroles un sodu sistēmu. Lai nodrošinātu 
to, ka visā Savienībā ir pieejami 
visaptveroši un salīdzināmi dati tādām 
vajadzībām kā agrovides un klimata 
politikas uzraudzība un Copernicus 
Sentinel satelītu un dienestu savākto 
pilnīgo, bezmaksas un atvērto datu un 
informācijas pastiprināta izmantošana, 
dalībvalstīm papildus tādām informācijas 
tehnoloģijām kā GALILEO un EGNOS 
būtu jāturpina izmantot dati vai 
informācijas produkti, kurus nodrošina 
programma Copernicus. Šajā nolūkā 
integrētajā sistēmā būtu jāiekļauj arī 
platību uzraudzības sistēma.

(47) Būtu atbilstošā līmenī jāsaglabā 
integrētās sistēmas pašreizējie galvenie 
elementi un jo īpaši normas, kas attiecas uz 
lauksaimniecības zemesgabalu 
identifikācijas sistēmu, ģeotelpisko un 
dzīvniekbāzēto pieteikumu sistēmu, 
maksājumtiesību identifikācijas un 
reģistrācijas sistēmu, saņēmēju identitātes 
reģistrēšanas sistēmu un kontroles un sodu 
sistēmu, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā 
proporcionalitātes principu un 
nepieciešamību neradīt pārmērīgu 
administratīvo slogu lauksaimniekiem un 
administratīvajām struktūrām. Lai 
nodrošinātu to, ka visā Savienībā ir 
pieejami visaptveroši un salīdzināmi dati 
tādām vajadzībām kā agrovides un klimata 
politikas uzraudzība un Copernicus 
Sentinel satelītu un dienestu savākto 
pilnīgo, bezmaksas un atvērto datu un 
informācijas pastiprināta izmantošana, 
dalībvalstīm papildus tādām informācijas 
tehnoloģijām kā GALILEO un EGNOS 
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būtu jāturpina izmantot dati vai 
informācijas produkti, kurus nodrošina 
programma Copernicus. Šajā nolūkā 
integrētajā sistēmā būtu jāiekļauj arī 
platību uzraudzības sistēma.

Pamatojums

Tā kā proporcionalitātes princips ir viens no Finanšu regulas galvenajiem principiem, tā 
loma ir jāsaglabā arī horizontālās regulas priekšlikumā. Šajā gadījumā attiecībā uz 
administratīvo slogu lauksaimniekiem un administratīvajām iestādēm.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) “pārvaldības sistēmas” ir 
pārvaldības struktūras, kas minētas šīs 
regulas II sadaļas II nodaļā, un Savienības 
pamatprasības, kas noteiktas šajā regulā, 
Regulā (ES) .../... [KLP stratēģisko plānu 
regula], tostarp ziņošanas sistēma, kas 
izveidota, lai sniegtu Regulas (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 121. pantā 
minēto gada veikuma ziņojumu;

(b) “pārvaldības sistēmas” ir 
pārvaldības struktūras, kas minētas šīs 
regulas II sadaļas II nodaļā, izņemot 
9. pantā definēto kompetento iestādi, un 
Savienības pamatprasības, kas noteiktas 
šajā regulā, Regulā (ES) .../... [KLP 
stratēģisko plānu regula], tostarp ziņošanas 
sistēma, kas izveidota, lai sniegtu Regulas 
(ES) .../... [KLP stratēģisko plānu regula] 
121. pantā minēto gada veikuma ziņojumu;

Pamatojums

Ieviešot terminu “pārvaldības sistēma”, kas horizontālās regulas līmenī ietver vairāk nekā 
“vadības un kontroles sistēma”, tiek pārsniegtas Savienības pamatprasības. Pārvaldība ir 
plašāka nekā vadība, tāpēc pārvaldības struktūras ietver, piemēram, kompetento iestādi.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) smaga dabas katastrofa, kas būtiski 
ietekmē saimniecību;

(a) dabas katastrofa, kas būtiski 
ietekmē saimniecību;
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) saņēmēja nāve;

Pamatojums

Pašreizējā 3. panta redakcijā saņēmēja nāve un ilgstoša darbnespēja nav noteikti kā 
nepārvaramas varas gadījumi, lai arī Regulā (ES) Nr. 1306/2013 tie ir atzīti kā 
nepārvaramas varas gadījumi. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai papildināt to gadījumu 
sarakstu, kuri tiks atzīti kā nepārvaramas varas gadījumi dalībvalstu KLP stratēģiskajos 
plānos, ko apstiprinās Komisija.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) saņēmēja ilgstoša darbnespēja;

Pamatojums

Pašreizējā 3. panta redakcijā saņēmēja nāve un ilgstoša darbnespēja nav noteikti kā 
nepārvaramas varas gadījumi, lai arī Regulā (ES) Nr. 1306/2013 tie ir atzīti kā 
nepārvaramas varas gadījumi. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai papildināt to gadījumu 
sarakstu, kuri tiks atzīti kā nepārvaramas varas gadījumi dalībvalstu KLP stratēģiskajos 
plānos, ko apstiprinās Komisija.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) citi pamatoti gadījumi, ko 
dalībvalstis ir definējušas savos KLP 
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stratēģiskajos plānos.

Pamatojums

Pašreizējā 3. panta redakcijā saņēmēja nāve un ilgstoša darbnespēja nav noteikti kā 
nepārvaramas varas gadījumi, lai arī Regulā (ES) Nr. 1306/2013 tie ir atzīti kā 
nepārvaramas varas gadījumi. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai papildināt to gadījumu 
sarakstu, kuri tiks atzīti kā nepārvaramas varas gadījumi dalībvalstu KLP stratēģiskajos 
plānos, ko apstiprinās Komisija.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ELFLA īsteno dalībvalstu un Savienības 
dalītā pārvaldībā. Tas finansē Savienības 
finansiālo iemaksu Regulas (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] III sadaļas 
4. nodaļā minētajās lauku attīstības 
intervencēs, kas ietvertas KLP stratēģiskajā 
plānā.

ELFLA īsteno dalībvalstu un Savienības 
dalītā pārvaldībā. Tas finansē Savienības 
finansiālo iemaksu Regulas (ES) .../... 
[KLP stratēģisko plānu regula] III sadaļas 
4. nodaļā minētajās lauku attīstības 
intervencēs, kas ietvertas KLP stratēģiskajā 
plānā, un pasākumus, ko veic saskaņā ar 
minētās regulas 112. pantu.

Pamatojums

Pēc dalībvalstu iniciatīvas ELFLA finansē arī pasākumus, kas ir saistīti ar tehnisko palīdzību.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ha) netiešās izmaksas un tiešās 
personāla izmaksas, kas radušās vietējām 
lauku kopienām un citiem līdzīgiem 
vietējiem dalībniekiem, kuri īsteno 
LEADER darbības, kas Regulas (ES) 
[KNR] 25. pantā norādītas kā sabiedrības 
virzīta vietējā attīstība;
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja) Komisija reizi divos gados sniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šā panta īstenošanu.

Pamatojums

Pašlaik ziņošana ir paredzēta tikai šā panta e) punktā (saskaņā ar 44. pantu).

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Maksājumu aģentūras ir dalībvalstu 
dienesti vai struktūras, kas atbild par 
5. panta 2. punktā un 6. pantā minēto 
izdevumu pārvaldību un kontroli.

Maksājumu aģentūras ir dalībvalstu vai 
reģionu dienesti vai struktūras, kas atbild 
par 5. panta 2. punktā un 6. pantā minēto 
izdevumu pārvaldību un kontroli.

Pamatojums

Var pastāvēt arī reģionāla līmeņa maksājumu aģentūras, un tas būtu jāņem vērā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis par maksājumu aģentūrām 
akreditē tādus dienestus vai struktūras, 
kuru administratīvā organizācija un 
iekšējās kontroles sistēma sniedz 
pietiekamas garantijas tam, ka maksājumi 
ir likumīgi, pareizi un pienācīgi uzskaitīti. 

Dalībvalstis par maksājumu aģentūrām 
akreditē tādus dienestus vai struktūras, 
kuru administratīvā organizācija un 
iekšējās kontroles sistēma sniedz 
pietiekamas garantijas tam, ka maksājumi 
ir likumīgi, pareizi un pienācīgi uzskaitīti. 
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Šajā nolūkā maksājumu aģentūras atbilst 
minimālajiem akreditācijas nosacījumiem, 
kuri attiecas uz iekšējo vidi, kontroles 
aktivitātēm, informāciju un komunikāciju, 
un uzraudzību un kurus Komisija noteikusi 
saskaņā ar 10. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu.

Šajā nolūkā maksājumu aģentūras atbilst 
minimālajiem akreditācijas nosacījumiem, 
kuri attiecas uz iekšējo vidi, kontroles 
aktivitātēm, informāciju un komunikāciju, 
un uzraudzību un kurus Komisija noteikusi 
saskaņā ar 10. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu. Līdz 2023. gada beigām 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei ziņojumu par maksājumu 
aģentūru sistēmu darbību Savienībā, 
vajadzības gadījumā tam pievienojot 
tiesību aktu priekšlikumus.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas (ES, Euratom) 2018/... [jaunā 
Finanšu regula] (“Finanšu regula”) 
63. panta 5. un 6. punkta piemērošanas 
vajadzībām persona, kura atbild par 
akreditēto maksājumu aģentūru, līdz tā 
gada 15. februārim, kas seko attiecīgajam 
finanšu gadam, sagatavo un iesniedz 
Komisijai:

Regulas (ES, Euratom) 2018/... [jaunā 
Finanšu regula] (“Finanšu regula”) 
63. panta 5. un 6. punkta piemērošanas 
vajadzībām persona, kura atbild par 
akreditēto maksājumu aģentūru, līdz tā 
gada 15. aprīlim, kas seko attiecīgajam 
finanšu gadam, sagatavo un iesniedz 
Komisijai:

Pamatojums

Četru mēnešu termiņš, kas paredzēts pabeigšanai, sertifikācijai un uzraudzības komitejas 
procedūrai saistībā ar veikuma ziņojumu, var būt grūti ievērojams. Tādēļ N+1. gada 
15. aprīlis tiek ierosināts kā datums, līdz kuram ir jānosūta gada pārskati un gada veikuma 
ziņojums, kā arī pārvaldības deklarācija.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto termiņu – 
15. februāri – Komisija pēc attiecīgās 

Pirmajā daļā minēto termiņu – 15. aprīli – 
Komisija pēc attiecīgās dalībvalsts lūguma 
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dalībvalsts lūguma izņēmuma kārtā var 
pagarināt līdz 1. martam, kā tas paredzēts 
Finanšu regulas 63. panta 7. punkta otrajā 
daļā.

izņēmuma kārtā var pagarināt līdz 
1. jūnijam, kā tas paredzēts Finanšu 
regulas 63. panta 7. punkta otrajā daļā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) saskaņā ar šo nodaļu kompetentajai 
iestādei uzticēto uzdevumu veikšanu.

(d) saskaņā ar šo pantu kompetentajai 
iestādei uzticēto uzdevumu veikšanu, 
ņemot vērā proporcionalitātes principu.

Pamatojums

Tā kā proporcionalitātes princips ir viens no Finanšu regulas galvenajiem principiem, tā 
loma ir jāsaglabā arī horizontālās regulas priekšlikumā.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā iestāde, pamatojoties 
uz to akreditācijas kritēriju pārbaudīšanu, 
kas Komisijai jāpieņem saskaņā ar 
10. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ar 
oficiālu aktu lemj par maksājumu 
aģentūras un koordinējošās struktūras 
akreditācijas piešķiršanu vai – pēc 
izskatīšanas – akreditācijas atsaukšanu. 
Kompetentā iestāde nekavējoties informē 
Komisiju par akreditēšanu un akreditāciju 
atsaukšanu.

2. Kompetentā iestāde, pamatojoties 
uz to akreditācijas kritēriju pārbaudīšanu, 
kas Komisijai jāpieņem saskaņā ar 
10. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ar 
oficiālu aktu lemj par maksājumu 
aģentūras un koordinējošās struktūras 
akreditācijas piešķiršanu vai – pēc 
izskatīšanas – akreditācijas atsaukšanu, 
ņemot vērā proporcionalitātes principu. 
Kompetentā iestāde nekavējoties informē 
Komisiju par akreditēšanu un akreditāciju 
atsaukšanu.

Pamatojums

Tā kā proporcionalitātes princips ir viens no Finanšu regulas galvenajiem principiem, tā 
loma ir jāsaglabā arī horizontālās regulas priekšlikumā.
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Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) maksājumu aģentūru un 
koordinējošo struktūru akreditācijas 
piešķiršanas, atsaukšanas un izskatīšanas 
procedūrām, kā arī maksājumu aģentūru 
akreditācijas pārraudzības procedūrām;

(a) maksājumu aģentūru un 
koordinējošo struktūru akreditācijas 
piešķiršanas, atsaukšanas un izskatīšanas 
procedūrām, kā arī maksājumu aģentūru 
akreditācijas pārraudzības procedūrām, 
ņemot vērā proporcionalitātes principu;

Pamatojums

Tā kā proporcionalitātes princips ir viens no Finanšu regulas galvenajiem principiem, tā 
loma ir jāsaglabā arī horizontālās regulas priekšlikumā.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr dalībvalsts, kas apstiprina vairāk 
nekā vienu sertifikācijas struktūru, valsts 
līmenī var izraudzīties arī valsts struktūru, 
kurai paredz koordinēšanas uzdevumus.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ELGF izdevumu gada maksimālo 
apjomu veido maksimālās summas, kas 
tam noteiktas Regulā (ES, Euratom) 
[COM(2018) 322 final].

1. ELGF izdevumu gada maksimālo 
apjomu veido maksimālās summas, kas 
tam noteiktas Regulā (ES, Euratom) 
[COM(2018) 322 final], ar kuru nosaka 
ierobežojumus dalībvalstīm.
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Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstīm būtu noteikts ierobežojums attiecībā uz maksājumiem, tādējādi 
nodrošinot, ka dalībvalstīm, kuras šo summu iztērē pirmās, nav iespējas saņemt vairāk.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, atkāpjoties no Finanšu regulas 
12. panta 2. punkta d) apakšpunkta, krīzes 
rezerves kopējo neizlietoto summu, kas 
pieejama 2020. gada beigās, pārnes uz 
2021. gadu, neatgriežot to budžeta 
pozīcijās, kas sedz 5. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā minētās rīcības, un dara 
pieejamu lauksaimniecības rezerves 
finansēšanai.

svītrots

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Korekcijas likmi piemēro vienīgi tiešajiem 
maksājumiem, kas pārsniedz 2000 EUR 
un ir piešķirami lauksaimniekiem 
attiecīgajā kalendārajā gadā.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īstenošanas aktus, ar kuriem 
pielāgo saskaņā ar 1. punktu noteikto 
korekcijas likmi, Komisija, pamatojoties uz 
jaunu informāciju, var pieņemt līdz tā 

2. Īstenošanas aktus, ar kuriem 
pielāgo saskaņā ar 1. punktu noteikto 
korekcijas likmi, Komisija, pamatojoties uz 
jaunu informāciju, var pieņemt līdz tā 
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kalendārā gada 1. decembrim, attiecībā uz 
kuru korekcijas likmi piemēro. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
101. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

kalendārā gada 1. novembrim, attiecībā uz 
kuru korekcijas likmi piemēro. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
101. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

Pamatojums

Finanšu disciplīnas korekcijas jāveic tik agri, lai būtu iespējams laikus veikt maksājumus.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 2021. gadā: 1 % no ELFLA atbalsta 
summas visam KLP stratēģiskā plāna 
darbības laikam;

(a) 2021. gadā: 2 % no ELFLA atbalsta 
summas visam KLP stratēģiskā plāna 
darbības laikam;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) 2022. gadā: 1 % no ELFLA atbalsta 
summas visam KLP stratēģiskā plāna 
darbības laikam;

(b) 2022. gadā: 2 % no ELFLA atbalsta 
summas visam KLP stratēģiskā plāna 
darbības laikam;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) 2023. gadā: 1 % no ELFLA atbalsta 
summas visam KLP stratēģiskā plāna 
darbības laikam;

(c) 2023. gadā: 2 % no ELFLA atbalsta 
summas visam KLP stratēģiskā plāna 
darbības laikam;

Grozījums Nr. 34
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Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Priekšfinansējuma procentus 
izmanto attiecīgajam KLP stratēģiskajam 
plānam un atvelk no galīgajā izdevumu 
deklarācijā norādītās publisko izdevumu 
summas.

4. Priekšfinansējuma procentus 
izmanto attiecīgajam KLP stratēģiskajam 
plānam vai attiecīgajai reģionālajai 
intervences programmai un atvelk no 
galīgajā izdevumu deklarācijā norādītās 
publisko izdevumu summas.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Starpmaksājumus veic attiecībā uz 
katru KLP stratēģisko plānu. Tos aprēķina, 
ar plānu saistītajiem publiskajiem 
izdevumiem piemērojot katram intervences 
tipam noteikto iemaksu likmi, kas minēta 
Regulas (ES) …/... [KLP stratēģisko plānu 
regula] 85. pantā.

1. Starpmaksājumus veic attiecībā uz 
katru KLP stratēģisko plānu vai attiecīgā 
gadījumā katru reģionālo intervences 
programmu. Tos aprēķina, ar plānu 
saistītajiem publiskajiem izdevumiem 
piemērojot katram intervences tipam 
noteikto iemaksu likmi, kas minēta 
Regulas (ES) …/... [KLP stratēģisko plānu 
regula] 85. pantā.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja īsteno finanšu instrumentus 
saskaņā ar Regulas (ES) .../... [KNR] 
52. pantu, izdevumu deklarācijā iekļauj 
kopējās summas, kuras vadošā iestāde 
izmaksājusi galasaņēmējam, vai – garantiju 
gadījumā – garantiju līgumos noteiktās 
summas, kuras vadošā iestāde rezervējusi 
galasaņēmējam, kā tas aprakstīts [Regulas 
(ES) .../... 74. panta 5. punkta – KLP 
stratēģisko plānu regula – finanšu 

3. Ja īsteno finanšu instrumentus 
saskaņā ar Regulas (ES) .../... [KNR] 
53. panta 1. punktu, izdevumu deklarācijā 
iekļauj kopējās summas, kuras vadošā 
iestāde izmaksājusi galasaņēmējam, vai – 
garantiju gadījumā – attiecīgajos garantiju 
līgumos noteiktās summas, kuras vadošā 
iestāde rezervējusi galasaņēmējam, kā tas 
aprakstīts [Regulas (ES) .../... 74. panta 
5. punkta – KLP stratēģisko plānu regula – 
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instrumentu attiecināmības noteikumi] a), 
b) un c) apakšpunktā.

finanšu instrumentu attiecināmības 
noteikumi] a), b) un c) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
30. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja īsteno finanšu instrumentus 
saskaņā ar Regulas (ES) .../... [KNR] 
52. pantu, izdevumu deklarācijas, kurās 
iekļauti izdevumi par finanšu 
instrumentiem, iesniedz saskaņā ar šādiem 
nosacījumiem:

4. Ja īsteno finanšu instrumentus 
saskaņā ar Regulas (ES) .../... [KNR] 
53. panta 2. punktu, izdevumu 
deklarācijas, kurās iekļauti izdevumi par 
finanšu instrumentiem, iesniedz saskaņā ar 
šādiem nosacījumiem:

Pamatojums

Atsaucei vajadzētu būt uz KNR 53. panta 2. punktu par finanšu instrumentiem, par kuru 
pārvaldību ir atbildīga vadošā iestāde.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc tam, kad Komisija ir saņēmusi 
pēdējo gada veikuma ziņojumu par KLP 
stratēģiskā plāna īstenošanu, tā atkarībā no 
līdzekļu pieejamības izmaksā atlikumu, 
pamatojoties uz finanšu plānu, kas ir spēkā 
ELFLA intervences tipu līmenī, attiecīgā 
KLP stratēģiskā plāna pēdējā izpildes gada 
pārskatiem un atbilstošajiem 
noskaidrošanas lēmumiem. Minētos 
pārskatus iesniedz Komisijai ne vēlāk kā 
sešus mēnešus pēc Regulas (ES) …/... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 80. panta 
3. punktā paredzētās izdevumu 
attiecināmības pēdējās dienas, un tie aptver 
izdevumus, kas maksājumu aģentūrai 
radušies līdz pēdējai izdevumu 
attiecināmības dienai.

1. Pēc tam, kad Komisija ir saņēmusi 
pēdējo gada veikuma ziņojumu par KLP 
stratēģiskā plāna īstenošanu, tā atkarībā no 
līdzekļu pieejamības izmaksā atlikumu, 
pamatojoties uz finanšu plānu, kas ir spēkā 
ELFLA intervences tipu līmenī, attiecīgā 
KLP stratēģiskā plāna vai attiecīgā 
gadījumā reģionālās intervences 
programmas pēdējā izpildes gada 
pārskatiem un atbilstošajiem 
noskaidrošanas lēmumiem. Minētos 
pārskatus iesniedz Komisijai ne vēlāk kā 
sešus mēnešus pēc Regulas (ES) …/... 
[KLP stratēģisko plānu regula] 80. panta 
3. punktā paredzētās izdevumu 
attiecināmības pēdējās dienas, un tie aptver 
izdevumus, kas maksājumu aģentūrai 
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radušies līdz pēdējai izdevumu 
attiecināmības dienai.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
otrajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

1. Komisija automātiski atceļ ikvienu 
tādu daļu no KLP stratēģiskajā plānā 
ietvertām lauku attīstības intervencēm 
atvēlētām budžeta saistībām, kura nav 
izmantota priekšfinansējumam vai 
starpmaksājumiem vai par kuru saistībā ar 
izdevumiem, kas veikti līdz 31. decembrim 
trešajā gadā pēc budžeta saistību 
uzņemšanās gada, nav iesniegta neviena 
izdevumu deklarācija, kas atbilst 30. panta 
3. punktā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izdevumus, kas minēti 5. panta 2. punktā 
un 6. pantā, Savienība drīkst finansēt tikai 
tad, ja:

Izdevumus, kas minēti 5. panta 2. punktā 
un 6. pantā, Savienība drīkst finansēt tikai 
tad, ja tos ir veikušas akreditētas 
maksājumu aģentūras un:

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
35. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tos veikušas akreditētas 
maksājumu aģentūras;

svītrots
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja 52. pantā minētās ikgadējās veikuma 
noskaidrošanas satvarā Komisija konstatē, 
ka starpība starp deklarētajiem izdevumiem 
un attiecīgajai ziņojumā uzrādītajai izlaidei 
atbilstošo summu ir lielāka par 50 %, un 
dalībvalsts nevar norādīt pienācīgi 
pamatotus iemeslus, Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, ar kuriem uz laiku aptur 
19. panta 3. punktā minētos mēneša 
maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

Ja 52. pantā minētās ikgadējās veikuma 
noskaidrošanas satvarā Komisija konstatē, 
ka attiecībā uz intervencēm, uz kurām 
neattiecas [KLP stratēģisko plānu 
regulas] 68. pants, starpība starp 
deklarētajiem izdevumiem un attiecīgajai 
ziņojumā uzrādītajai izlaidei atbilstošo 
summu ir lielāka par 50 %, un dalībvalsts 
nevar norādīt pienācīgi pamatotus 
iemeslus, Komisija var pieņemt īstenošanas 
aktus, ar kuriem uz laiku aptur 19. panta 
3. punktā minētos mēneša maksājumus vai 
30. pantā minētos starpmaksājumus.

Pamatojums

Jābūt faktiskam elastīgumam, lai Komisija var ņemt vērā dalībvalstu pamatojumus. 
Piemēram, nelabvēlīgi laikapstākļi ir iemesli, kas vienmēr būtu jāņem vērā.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par maksājumu apturēšanas 
likmi.

svītrots

Pamatojums

Noteikumi par maksājumu apturēšanas likmi būtu jāiekļauj šajā regulā. Tāpēc šī daļa būtu 
jāsvītro.
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, 
ar kuriem nosaka turpmākus noteikumus 
par rīcības plānu elementiem un rīcības 
plānu sagatavošanas procedūru. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
101. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Noteikumi par rīcības plānu elementiem un 
rīcības plānu sagatavošanas procedūru ir 
norādīti turpmāk [detalizēti nosaka 
Komisija].

Pamatojums

Noteikumi par rīcības plāniem būtu jāiekļauj pamataktā, nevis īstenošanas aktos.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalstis 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus.

Ja dalībvalstis 1. punktā minēto rīcības 
plānu neiesniedz vai neīsteno vai ja 
minētais rīcības plāns ir acīmredzami 
nepietiekams, lai stāvokli labotu, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem uz 
laiku aptur 19. panta 3. punktā minētos 
mēneša maksājumus vai 30. pantā minētos 
starpmaksājumus. Rīcības plānu 
pietiekamības kritēriji ir šādi: [detalizēti 
nosaka Komisija].

Pamatojums

Rīcības plānu pietiekamības kritēriji būtu jāiekļauj pamataktā.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
noteikumiem par maksājumu apturēšanas 
likmi un ilgumu un minēto summu 
atlīdzināšanas vai samazināšanas 
nosacījumiem, kas piemērojami saistībā 
ar daudzgadu veikuma uzraudzību.

svītrots

Pamatojums

Kritēriji attiecībā uz maksājumu apturēšanas likmi un ilgumu būtu jāiekļauj pamataktā. 
Tāpēc šī daļa būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
40. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apturēšanu piemēro attiecīgajiem 
izdevumiem, ko veikusi dalībvalsts, kurā 
pastāv trūkumi, saskaņā ar 
proporcionalitātes principu un uz laiku, kas 
jānosaka pirmajā daļā minētajos 
īstenošanas aktos un nav ilgāks par 
12 mēnešiem. Ja apturēšanas nosacījumi 
joprojām ir izpildīti, Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, ar kuriem šo periodu 
pagarina uz turpmākiem periodiem, kas 
kopā nepārsniedz 12 mēnešus. Uz laiku 
apturētās summas ņem vērā, kad pieņem 
53. pantā minētos īstenošanas aktus.

Apturēšanu piemēro nevis visai 
finansējuma paketei, bet attiecīgajiem 
izdevumiem, ko veikusi dalībvalsts, kurā 
pastāv būtiski trūkumi, saskaņā ar 
proporcionalitātes principu un uz laiku, kas 
nav ilgāks par 12 mēnešiem. Ja apturēšanas 
nosacījumi joprojām ir izpildīti, Komisija 
var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem šo 
periodu pagarina uz turpmākiem 
periodiem, kas kopā nepārsniedz 
12 mēnešus. Uz laiku apturētās summas 
ņem vērā, kad pieņem 53. pantā minētos 
īstenošanas aktus.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tiešo maksājumu intervencēm 
avansus līdz 50 % apmērā izmaksāt pirms 

(a) tiešo maksājumu intervencēm 
avansus līdz 75 % apmērā izmaksāt pirms 
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1. decembra, bet ne agrāk kā 16. oktobrī; 1. decembra, bet ne agrāk kā 16. oktobrī;

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka abu pīlāru intervences pasākumi ir ietverti vienā KLP plānā, 
vienkāršošanas labad būtu jāsaskaņo grafiki un avansu procentuālās daļas starp tiešo 
maksājumu intervencēm un lauku attīstības intervencēm.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
42. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārkārtas situācijā Komisija var pieņemt 
īstenošanas aktus, lai risinātu konkrētas 
problēmas, kas saistītas ar šā panta 
piemērošanu. Ar minētajiem īstenošanas 
aktiem var atkāpties no 2. punkta, bet tikai 
tādā apmērā un uz tādu laiku, kāds noteikti 
vajadzīgs.

Ārkārtas situācijā Komisija var pēc 
iespējas drīzāk pieņemt īstenošanas aktus, 
lai risinātu konkrētas problēmas, kas 
saistītas ar šā panta piemērošanu. Ar 
minētajiem īstenošanas aktiem var 
atkāpties no 2. punkta, bet tikai tādā 
apmērā un uz tādu laiku, kāds noteikti 
vajadzīgs.

Pamatojums

Iespējai izmantot īstenošanas aktu pēc iespējas drīzāk krīzes situācijās ir ļoti liela nozīme. Ar 
īstenošanas aktu saistītais process notiek gandrīz par lēnu atbalsta saņēmējiem, kuriem ir 
grūtības ar finansēm. Nedrīkst radīt kavēšanos vai neskaidrību dalībvalstīm un saņēmējiem, 
lai palīdzētu lauksaimniekiem un atvieglotu lauksaimnieku situāciju.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
44. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija reizi divos gados sniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šā panta īstenošanu.

5. Komisija reizi divos gados saskaņā 
ar 7. pantu sniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par šā panta īstenošanu.
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Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
regulu papildinātu attiecībā uz 
nosacījumiem, ar kādiem jākompensē 
konkrētu veidu izdevumi un ieņēmumi no 
fondiem.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
regulu papildinātu attiecībā uz detalizētiem 
izdevumu deklarāciju nosacījumiem, ar 
kādiem jākompensē konkrētu veidu 
izdevumi un ieņēmumi no fondiem.

Pamatojums

Ierosinātais pilnvarojums ir pārāk plašs. Tas būtu jāierobežo, piemēram, ietverot tajā tikai 
izdevumu deklarāciju nosacījumus, pretējā gadījumā šis pilnvarojums ļautu aizliegt visus 
izdevumus par atbalsta pasākumiem, kas ir iekļauti apstiprinātajā KLP stratēģiskajā plānā.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
47. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pārbaudes, ko dalībvalstis veic 
saskaņā ar valsts normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem vai Līguma 
287. pantu, vai jebkādas citas pārbaudes, 
ko organizē saskaņā ar Līguma 322. pantu 
vai uz Padomes Regulas (Euratom, EK) 
Nr. 2185/96 pamata, Komisija var 
organizēt dalībvalstīs pārbaudes, kuru 
nolūks ir verificēt jo īpaši:

Neskarot pārbaudes, ko dalībvalstis veic 
saskaņā ar valsts normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem vai Līguma 
287. pantu, vai jebkādas citas pārbaudes, 
ko organizē saskaņā ar Līguma 322. pantu 
vai uz Padomes Regulas (Euratom, EK) 
Nr. 2185/96 pamata, Komisija var 
organizēt dalībvalstīs pārbaudes, kuras 
neskar nosacījumu sistēmu un kuru 
nolūks ir verificēt jo īpaši:

Pamatojums

Ir ieviestas kontroles procedūras un noteikumi attiecībā uz nosacījumu sistēmu, tostarp 
kontroles tiek attiecinātas arī uz galīgo saņēmēju, kas ir pretrunā vienkāršošanas būtībai. 
Šajā pantā būtu skaidri jānorāda, ka tās neattiecas uz nosacījumu sistēmu.

Grozījums Nr. 53
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Regulas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar konkrētiem 
pienākumiem, kas dalībvalstīm jāpilda 
saskaņā ar šo nodaļu, un ar noteikumiem 
par kritērijiem, pēc kuriem nosaka 
paziņojamos pārkāpumus Regulas (ES, 
Euratom) Nr. 2988/95 nozīmē un citus 
paziņojamos gadījumus, kad pieļauta 
neatbilstība nosacījumiem, ko dalībvalstis 
noteikušas stratēģiskajā plānā, un 
sniedzamos datus.

1. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina attiecībā uz 
datiem, kuri jāiesniedz OLAF.

Pamatojums

Šajā pantā būtu sīkāk jāizklāsta pilnvaru deleģēšana, nevis jālieto patlabanējais formulējums 
“konkrēti pienākumi”. Vajadzētu precīzāk norādīt pilnvaru deleģēšanu, nevis izmantot 
jēdzienu “deleģētie akti ar konkrētiem pienākumiem”. Ja ir runa par OLAF nepieciešamo 
informāciju, tad tas ir iespējams. Subsidiaritātes nodrošināšanas nolūkā pārkāpumu 
definīciju arī vajadzētu noteikt dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
52. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija sniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
šā panta īstenošanu.

Pamatojums

Tā kā jaunais KLP īstenošanas modelis ir balstīts uz veikumu, kas var radīt nepieciešamību 
pēc finansiālām korekcijām, EP un Padome būtu regulāri jāinformē par konkrētu noteikumu 
īstenošanu.



PE629.655v02-00 28/44 AD\1173975LV.docx

LV

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
53. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Komisija sniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
šā panta īstenošanu.

Pamatojums

Tā kā jaunais KLP īstenošanas modelis ir balstīts uz veikumu, kas var radīt nepieciešamību 
pēc finansiālām korekcijām, EP un Padome būtu regulāri jāinformē par konkrētu noteikumu 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
54. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šā panta noteikumiem 
dalībvalstis no jebkura turpmāka 
maksājuma, ko maksājumu aģentūras 
veic par labu saņēmējam, atskaita 
summas, kuras nepamatoti izmaksātas 
nenovērsta saņēmēja pārkāpuma dēļ.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tiek konstatēts, ka saņēmēji pieļāvuši 
pārkāpumus un citas neatbilstības KLP 
stratēģiskajā plānā minēto lauku attīstības 
intervenču nosacījumiem, dalībvalstis veic 
finansiālas korekcijas, pilnībā vai daļēji 
anulējot attiecīgo Savienības finansējumu. 
Dalībvalstis ņem vērā konstatētās 
neatbilstības būtību un smagumu un 

Ja tiek konstatēts, ka saņēmēji pieļāvuši 
pārkāpumus un citas neatbilstības KLP 
stratēģiskajā plānā vai reģionālajās 
intervences programmās minēto lauku 
attīstības intervenču nosacījumiem, 
dalībvalstis veic finansiālas korekcijas, 
pilnībā vai daļēji anulējot attiecīgo 
Savienības finansējumu. Dalībvalstis ņem 
vērā konstatētās neatbilstības būtību un 
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ELFLA finansiālā zaudējuma apmēru. smagumu un ELFLA finansiālā zaudējuma 
apmēru.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Anulētās Savienības finansējuma summas 
no ELFLA un atgūtās summas, un to 
procentus pārdala citām lauku attīstības 
intervencēm KLP stratēģiskajā plānā. 
Tomēr anulētos vai atgūtos Savienības 
līdzekļus dalībvalstis drīkst atkārtoti 
izmantot tikai lauku attīstības darbībai, kas 
iekļauta valsts KLP stratēģiskajā plānā, un 
ar nosacījumu, ka līdzekļus nepārdala 
lauku attīstības darbībām, kurām tikušas 
piemērotas finansiālas korekcijas.

Anulētās Savienības finansējuma summas 
no ELFLA un atgūtās summas, un to 
procentus pārdala citām lauku attīstības 
intervencēm KLP stratēģiskajā plānā vai 
attiecīgajā reģionālajā intervences 
programmā. Tomēr anulētos vai atgūtos 
Savienības līdzekļus dalībvalstis drīkst 
atkārtoti izmantot tikai lauku attīstības 
darbībai, kas iekļauta valsts KLP 
stratēģiskajā plānā, un ar nosacījumu, ka 
līdzekļus nepārdala lauku attīstības 
darbībām, kurām tikušas piemērotas 
finansiālas korekcijas.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar šā panta noteikumiem 
dalībvalstis no jebkura turpmāka 
maksājuma, ko maksājumu aģentūras 
veic par labu saņēmējam, atskaita 
summas, kuras nepamatoti izmaksātas 
nenovērsta saņēmēja pārkāpuma dēļ.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
58. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina pārbaužu līmeni, 
kas vajadzīgs rezultatīvai risku 
pārvaldībai.

Dalībvalstis nodrošina pārbaužu līmeni, 
kas ir finansiāli un administratīvi 
samērīgs ar rezultatīvu risku pārvaldību, 
izvēloties pārbaužu veidu, ko tās uzskata 
par vispiemērotāko.

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
60. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot īpašos noteikumus, dalībvalstis 
veic iedarbīgus un samērīgus pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai nepieļautu Savienības 
tiesību aktu noteikumu apiešanu, un 
nodrošina jo īpaši to, ka lauksaimniecības 
nozariskajos tiesību aktos paredzētās 
priekšrocības netiek piešķirtas fiziskai vai 
juridiskai personai, attiecībā uz kuru ir 
konstatēts, ka tā pretēji minēto tiesību aktu 
mērķiem ir mākslīgi radījusi šādu 
priekšrocību iegūšanai vajadzīgos 
apstākļus.

Neskarot īpašos noteikumus, dalībvalstis 
veic iedarbīgus un samērīgus pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai nepieļautu Savienības 
tiesību aktu noteikumu apiešanu, un 
nodrošina jo īpaši to, ka lauksaimniecības 
nozariskajos tiesību aktos paredzētās 
priekšrocības netiek piešķirtas fiziskai vai 
juridiskai personai, attiecībā uz kuru ir 
konstatēts, ka tā pretēji minēto tiesību aktu 
mērķiem ir mākslīgi radījusi šādu 
priekšrocību iegūšanai vajadzīgos 
apstākļus. Dalībvalstis var pieņemt 
plašākus un sīkāk izstrādātus valsts 
tiesību aktus par mākslīgi radītiem 
apstākļiem.

Pamatojums

Panta noteikumi praksē ir izrādījušies neefektīvi, lai izpildītu pierādīšanas pienākumu, kas 
vajadzīgs, lai konstatētu apiešanu un veiktu atbilstīgus pasākumus. Ja pants netiek uzlabots, 
būtu jāparedz iespēja dalībvalstīm pieņemt plašākus un sīkāk izstrādātus valsts tiesību aktus.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
63. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) “dzīvnieku identifikācijas un 
reģistrācijas sistēma” ir attiecīgi liellopu 
identifikācijas un reģistrācijas sistēma, kas 

(c) “dzīvnieku identifikācijas un 
reģistrācijas sistēma” ir attiecīgi liellopu 
identifikācijas un reģistrācijas sistēma, kas 
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noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1760/200033, vai aitu un 
kazu identifikācijas un reģistrācijas 
sistēma, kas noteikta Padomes Regulā 
(EK) Nr. 21/200434;

noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1760/200033, vai aitu un 
kazu identifikācijas un reģistrācijas 
sistēma, kas noteikta Padomes Regulā 
(EK) Nr. 21/200434, vai cūku 
identifikācijas un reģistrācijas sistēma, 
kas noteikta Padomes 
Direktīvā 2008/71/EK, un citas izmantoto 
dzīvnieku datubāzes;

_________________ _________________
33 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 17. jūlija Regula (EK) 
Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu 
identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un 
paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas 
produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes 
Regulu (EK) Nr. 820/97 (OV L 204, 
11.8.2000., 1. lpp.).

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 17. jūlija Regula (EK) 
Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu 
identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un 
paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas 
produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes 
Regulu (EK) Nr. 820/97 (OV L 204, 
11.8.2000., 1. lpp.).

34 Padomes 2003. gada 17. decembra 
Regula (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido 
aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas 
sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/ EEK 
un 64/432/EEK (OV L 5, 9.1.2004., 
8. lpp.)

34 Padomes 2003. gada 17. decembra 
Regula (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido 
aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas 
sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/ EEK 
un 64/432/EEK (OV L 5, 9.1.2004., 
8. lpp.)

Pamatojums

Dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas sistēmas definīcijā nav iekļautas cūkas. Būtu 
jāizmanto arī citas dalībvalstu izveidotās dzīvnieku datubāzes, pat ja to pamatā nav atsevišķi 
dzīvnieki, lai viena un tā pati informācija netiktu sniegta divreiz.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
63. pants – 4. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) “bezpieprasījumu sistēma” ir 
sistēma, kurā piesakās uz platībbāzētām vai 
dzīvniekbāzētām intervencēm un kurā 
vajadzīgie dati, ko prasa administrācija, 
vismaz par atsevišķām platībām vai 
dzīvniekiem, par kuriem pieprasīts atbalsts, 
ir pieejama oficiālās datorizētās datubāzes, 

(f) “bezpieprasījumu sistēma” ir 
iepriekš aizpildīta vai cita veida sistēma, 
kurā piesakās uz platībbāzētām vai 
dzīvniekbāzētām intervencēm un kurā 
vajadzīgie dati, ko prasa administrācija, 
vismaz par atsevišķām platībām vai 
dzīvniekiem, par kuriem pieprasīts atbalsts, 
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ko pārvalda dalībvalsts. ir pieejama oficiālās datorizētās datubāzes, 
ko pārvalda dalībvalsts. Bezpieprasījumu 
sistēma nodrošina administrācijai iespēju 
veikt maksājumus lauksaimniekiem par 
visām intervencēm un pasākumiem, uz 
kuriem lauksaimniekiem ir tiesības, 
pamatojoties uz informāciju oficiālās 
datorizētās datubāzēs, ko vajadzības 
gadījumā papildina lauksaimnieka 
sniegta papildu informācija.

Pamatojums

Būtu jāuzsver subsidiaritāte, lai dalībvalstis varētu izmantot savas IT sistēmas un visu 
informāciju veidā, kuru tās uzskata par vispiemērotāko, un lai pēc iespējas konkrētāk 
mazinātu slogu lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
65. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minētie dati un dokumenti, 
kas attiecas uz kārtējo kalendāro gadu vai 
tirdzniecības gadu un uz iepriekšējiem 
desmit kalendārajiem gadiem vai 
tirdzniecības gadiem, ir pieejami uzziņai 
dalībvalsts kompetentās iestādes digitālajās 
datubāzēs.

Pirmajā daļā minētie dati un dokumenti, 
kas attiecas uz kārtējo kalendāro gadu vai 
tirdzniecības gadu un uz iepriekšējiem 
desmit kalendārajiem gadiem vai 
tirdzniecības gadiem, ir pieejami uzziņai 
dalībvalsts kompetentās iestādes digitālajās 
datubāzēs. Attiecīgo no datubāzes izgūto 
informāciju var iesniegt arī kopsavilkumu 
veidā.

Pamatojums

Ir izskanējušas bažas par visu prasīto datu glabāšanas izmaksām. Prasība desmit gadus 
nodrošināt datu pieejamību var radīt ļoti augstas izmaksas. Līdzīgu un būtisku informāciju 
var sniegt kopsavilkumu veidā, radot daudz mazākas izmaksas.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
66. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ietver visu informāciju, kas ir 
relevanta saistībā ar ziņošanu par 
Regulas (ES) .../... [KLP stratēģisko plānu 
regula] 7. pantā minētajiem rādītājiem.

svītrots

Pamatojums

Šī panta 2. punkta d) apakšpunktā noteikts, ka lauksaimniecības zemesgabalu identifikācijas 
sistēma (ZGIS) ietver visu informāciju, kas ir atbilstoša saistībā ar ziņošanu par Regulas 
(ES) .../... [KLP stratēģisko plānu regula] 7. pantā minētajiem rādītājiem. Tas nozīmē, ka 
ZGIS jābūt datiem par katru gadu, kas jāglabā 10 gadus, tādējādi radot ļoti augstas 
izmaksas. ZGIS būtu jāiekļauj tikai pamatinformācija par attiecīgo teritoriju, ko var pārsūtīt 
citām datubāzēm.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
68. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izveido un uztur 
platību uzraudzības sistēmu.

1. Dalībvalstis izveido un uztur 
platību uzraudzības sistēmu. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos Komisija var atļaut 
pārejas periodu attiecībā uz platību 
uzraudzības sistēmu tām dalībvalstīm, 
kuras pēdējos gados nav izmantojušas 
tālizpētes sistēmu.

Pamatojums

Saistībā ar jauno obligāto platību uzraudzības sistēmu būtu jāparedz pārejas periods tām 
dalībvalstīm, kuras iepriekš nav izmantojušas tālizpētes sistēmu, lai dotu tām iespēju pabeigt 
sistēmas izveidi un uzsākt tās praktisku izmantošanu.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
84. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) attiecībā uz a) apakšpunktā 
minētajām pārbaudēm, kas katru gadu 

(d) attiecībā uz a) apakšpunktā 
minētajām pārbaudēm, kas katru gadu 
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jāveic, pamatojoties uz riska analīzi, 
izveido kontrolizlasi, kurā iekļauj 
nejaušības komponentu un aptver vismaz 
1 % saņēmēju, kas saņem Regulas (ES) 
.../... [KLP stratēģisko plānu regula] 
III sadaļas 1. nodaļas 2. iedaļā paredzēto 
atbalstu.

jāveic, pamatojoties uz riska analīzi, 
izveido kontrolizlasi, kurā iekļauj 
nejaušības komponentu un aptver vismaz 
1 % saņēmēju, kas saņem Regulas (ES) 
.../... [KLP stratēģisko plānu regula] 
III sadaļas 1. nodaļas 2. iedaļā paredzēto 
atbalstu. Atkāpjoties no iepriekšējā 
apakšpunkta noteikumiem, dalībvalstis 
var pieņemt lēmumu samazināt minimālo 
kontroles intensitāti par 0,5 % katra 
tiesību akta vai standarta, vai tiesību aktu 
vai standartu grupas līmenī, ja 
iepriekšējos divos prasījumu gados 
nejaušajā izlasē, kurai veiktas pārbaudes 
uz vietas, neatbilstības līmenis nav 
pārsniedzis 2 %.

Pamatojums

Būtu jāparedz iespēja nosacījumu sistēmā samazināt 1 % minimālo kontroles intensitāti, ja 
iepriekšējos gados konstatēts vien neliels neatbilstību skaits.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
85. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) paredz, ka administratīvs sods 
netiek uzlikts gadījumos, kad neatbilstību 
izraisījusi nepārvarama vara.

(c) paredz, ka administratīvs sods 
netiek uzlikts šādos gadījumos:

i) ja neatbilstība ir radusies 
nepārvaramas varas dēļ;
ii) ja neatbilstība ir radusies 
kompetentās iestādes vai citas iestādes 
kļūdas dēļ un ja persona, kam uzlikts 
administratīvais sods, kļūdu nav varējusi 
pamanīt pamatotu iemeslu dēļ;
iii) ja attiecīgā persona kompetentajai 
iestādei var pārliecinoši pierādīt, ka tā nav 
vainīga 1. punktā minētajā pienākumu 
neievērošanā, vai ja kompetentā iestāde 
kā citādi ir pārliecinājusies, ka attiecīgā 
persona nav vainīga.
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Pamatojums

Regulas 85. panta 2. punkta c) apakšpunkts paredz, ka administratīvs sods netiek uzlikts 
gadījumos, kad neatbilstību izraisījusi nepārvarama vara. Regulas 57. panta 3. punktā ir 
minēti arī citi gadījumi, kad netiek uzlikts sods, piemēram, kad neatbilstība radusies iestādes 
kļūdas dēļ. Uz nosacījumu sistēmu būtu jāattiecina arī visi šie 57. panta 3. punktā minētie 
gadījumi.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
86. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīs, kurās piemēro 
dzīvniekbāzētu brīvprātīgu saistīto 
atbalstu un dzīvniekbāzētu lauku 
attīstības atbalstu, administratīvo sodu, 
kura pamatā ir neatbilstība ar dzīvniekiem 
saistītajām tiesību aktos noteiktajām 
pārvaldības prasībām, piemēro tikai 
saņēmēja dzīvniekbāzētajam 
brīvprātīgajam saistītajam atbalstam un 
dzīvniekbāzētajam lauku attīstības 
atbalstam. Līdzīgi arī administratīvo sodu, 
kura pamatā ir neatbilstība ar platību 
saistītajām tiesību aktos noteiktajām 
pārvaldības prasībām un/vai labiem 
lauksaimniecības un vides standartiem, 
piemēro tikai saņēmēja platībbāzētajiem 
tiešajiem maksājumiem un 
platībbāzētajam lauku attīstības 
atbalstam.

Pamatojums

Patlaban ar savstarpējo atbilstību saistītie sodi nav taisnīgi un samērīgi, īpaši 
lauksaimniekiem dažādās ražošanas nozarēs (dzīvnieku audzēšanā / augkopībā). Piemēram, 
lauku saimniecības, kurās ir tikai daži dzīvnieki, bet kuru platība ir simtiem hektāru, neatbilst 
savstarpējās atbilstības prasībām attiecībā uz dzīvniekiem, un, piemērojot sodu visiem 
tiešajiem platībmaksājumiem un lauku attīstības maksājumiem, šis sods šķiet pārmērīgi liels 
salīdzinājumā ar dzīvnieku skaitu. Tas attiecas arī uz pretējo gadījumu, proti, lauku 
saimniecībām, kur platība ir tikai daži hektāri, bet dzīvnieku skaits ir liels. Šī netaisnīgā 
situācija nosacījumu sistēmā būtu jāmaina. Tādēļ aiz 86. panta 1. punkta pirmās daļas būtu 
jāiekļauj jaunā daļa, kas paredzēta dalībvalstīm, kurās piemēro dzīvniekbāzētu brīvprātīgu 
saistīto atbalstu un dzīvniekbāzētu lauku attīstības atbalstu.
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Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
86. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai aprēķinātu minētos samazinājumus vai 
no finansējuma izslēdzamās summas, ņem 
vērā konstatētās neatbilstības smagumu, 
apmēru, pastāvīgumu, atkārtošanos vai 
tīšumu. Uzliktie sodi ir atturoši un 
samērīgi, un atbilstīgi šā panta 2. un 
3. punktā norādītajiem kritērijiem.

Lai aprēķinātu minētos samazinājumus vai 
no finansējuma izslēdzamās summas, ņem 
vērā konstatētās neatbilstības smagumu, 
apmēru, pastāvīgumu vai atkārtošanos. 
Uzliktie sodi ir atturoši un samērīgi, un 
atbilstīgi šā panta 2. un 3. punktā 
norādītajiem kritērijiem.

Pamatojums

Tīšuma izvērtēšana ir izrādījusies ārkārtīgi sarežģīta un var veicināt neviennozīmīgu 
interpretāciju, kas nozīmētu nevienlīdzīgu attieksmi pret lauksaimniekiem. Jāņem vērā arī tas, 
ka “tīšuma” definīcija neattiecas uz atbalsta shēmām (sk. 57. panta 3. punkta pirmo daļu, 
kurā tīšums nav minēts).

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
86. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja neatbilstība radusies nolaidības dēļ, 
samazinājuma procentuālais apmērs 
parasti ir 3 % no šā panta 1. punktā 
minētās maksājumu kopsummas.

svītrots

Pamatojums

Šajā punktā ir noteikts diezgan stingrs vispārējs noteikums (3 %) attiecībā uz sodiem. Šis 
punkts būtu jāsvītro vai arī jānosaka soda apmērs 1 %, 3 % un 5 % līmenī.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
86. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var izveidot agrīnās 
brīdināšanas sistēmu, kas piemērojama 
atsevišķiem neatbilstības gadījumiem, kuri 
rodas pirmo reizi un sava maznozīmīgā 
smaguma, apmēra un pastāvīguma dēļ 
nenoved pie maksājuma samazināšanas vai 
izslēgšanas. Ja vēlākā pārbaudē trīs secīgu 
kalendāro gadu laikā tiek konstatēts, ka 
neatbilstība nav novērsta, pirmajā daļā 
paredzēto samazinājumu piemēro ar 
atpakaļejošu spēku.

Dalībvalstis var izveidot agrīnās 
brīdināšanas sistēmu, kas piemērojama 
atsevišķiem neatbilstības gadījumiem, kuri 
rodas pirmo reizi un sava maznozīmīgā 
smaguma, apmēra un pastāvīguma dēļ 
nenoved pie maksājuma samazināšanas vai 
izslēgšanas. Ja vēlākā pārbaudē trīs secīgu 
kalendāro gadu laikā tiek konstatēts, ka 
neatbilstība nav novērsta, pirmajā daļā 
paredzēto samazinājumu piemēro par 
gadu, kurā ticis konstatēts, ka neatbilstība 
nav novērsta.

Pamatojums

Attiecībā uz agrīnās brīdināšanas sistēmu administratīvie sodi nebūtu jāpiemēro ar 
atpakaļejošu spēku, jo sankcijas ar atpakaļejošu spēku ir sarežģītas gan lauksaimniekiem, 
gan administrācijai. Tādēļ ir pietiekami, ja sodu piemēro tikai par to gadu, kurā ticis 
konstatēts, ka neatbilstība nav novērsta.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
86. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus dalībvalstīm un 
sodu sistēmas iedarbīgumu un atturošo 
efektu, Komisija tiek pilnvarota saskaņā 
ar 100. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu papildina ar 
turpmākiem noteikumiem par sodu 
piemērošanu un aprēķināšanu.

svītrots

Pamatojums

Visiem noteikumiem par administratīvajiem sodiem vajadzētu būt dalībvalstīm zināmiem no 
horizontālās regulas pieņemšanas dienas. Turklāt noteikumi, ko pieņem ar deleģētajiem 
aktiem, neveicina subsidiaritāti un apgrūtina KLP plāna sagatavošanu.

Grozījums Nr. 74
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Regulas priekšlikums
88. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis regulāri informē 
Komisiju par IV sadaļas II nodaļā minētās 
integrētās sistēmas piemērošanu. Komisija 
par šo tematu organizē viedokļu apmaiņu 
ar dalībvalstīm.

2. Komisija organizē viedokļu 
apmaiņu ar dalībvalstīm par IV sadaļas 
II nodaļā minētās integrētās sistēmas 
piemērošanu.

Pamatojums

Pantā nav skaidri norādīts, kādu informāciju par IAKS piemērošanu Komisija sagaida un 
kad. Tas būtu jāprecizē.

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
90. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – vii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(vii) informāciju par pasākumiem, kas 
veikti saskaņā ar 57. pantu;

svītrots

Pamatojums

Nav skaidrs, kādu informāciju par Savienības finanšu interešu aizsardzības piemērošanu 
Komisija gaida, un tas būtu jāprecizē.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
90. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) dalībvalstu paziņojumiem 
Komisijai par informāciju, dokumentiem, 
statistiku un ziņojumiem, kā arī par to 
paziņošanas termiņiem un metodēm.

svītrots

Pamatojums

Lai plānotu datu sistēmas, ir ļoti svarīgi iepriekš zināt, kāda veida informācija, dokumenti utt. 
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ir jāpaziņo un kādi ir šo paziņojumu termiņi un iesniegšanas metodes.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
96. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

96. pants svītrots
Ar saņēmējiem saistītās informācijas 
publicēšana
1. Saskaņā ar [Regulas (ES) .../... 
[KNR] 44. panta 3.–5. punktu] un šā 
panta 2., 3. un 4. punktu dalībvalstis 
nodrošina fondu saņēmēju saraksta 
ikgadēju ex post publicēšanu.
2. ELFLA un ELGF atbalsta 
saņēmējiem attiecīgā gadījumā piemēro 
[Regulas (ES) .../... [KNR] 44. panta 3.–
5. punktu]; tomēr summas, kas atbilst 
valsts iemaksai un līdzfinansējuma likmei, 
kas paredzētas minētās regulas 44. panta 
3. punkta h) un i) apakšpunktā, uz ELGF 
neattiecas.
3. Šajā pantā:
– “darbība” ir pasākums vai 
intervence;
– “atrašanās vieta” ir pašvaldība, 
kurā saņēmējs dzīvo vai ir reģistrēts, un 
pasta indekss vai tā daļa (ja pieejams), pēc 
kā nosaka pašvaldību.
4. Minētās regulas 44. panta 3.–
5. punktā minēto informāciju dara 
pieejamu vienā tīmekļa vietnē katrā 
dalībvalstī. Tā ir pieejama divus gadus no 
sākotnējās publicēšanas dienas.
Regulas (ES) .../... [KNR] 44. panta 
3. punkta a) un b) apakšpunktā minēto 
informāciju dalībvalstis nepublicē, ja 
atbalsta summa, ko saņēmējs saņēmis 
vienā gadā, nepārsniedz 1250 EUR.
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Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
96.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

96.a pants
Saņēmēju publiskošana

1. Dalībvalstis nodrošina fondu 
atbalsta saņēmēju ikgadēju ex post 
publiskošanu. Publikācijā iekļauj:
(a)  saņēmēja vārdu, kā norādīts 
turpmāk:
(i) vārdu un uzvārdu, ja saņēmējs ir 
fiziska persona;
(ii) pilnu reģistrēto juridisko 
nosaukumu, ja saņēmējs ir juridiska 
persona, kam saskaņā ar attiecīgās 
dalībvalsts tiesību aktiem ir autonoma 
tiesībsubjektība;
(iii) pilnu reģistrēto vai citā veidā 
oficiāli atzīto apvienības nosaukumu, ja 
saņēmējs ir apvienība, kam nav savas 
tiesībsubjektības;
(b) pašvaldību, kurā saņēmējs dzīvo 
vai ir reģistrēts un, ja ir pieejams, pasta 
indeksu vai tā daļu, pēc kā nosaka 
pašvaldību;
(c) maksājuma summas, kas atbilst 
katram fondu finansētajam pasākumam 
un ko katrs saņēmējs ir saņēmis 
attiecīgajā finanšu gadā;
(d) to katra fonda finansēto pasākumu 
veidu un aprakstu, saskaņā ar kuriem 
piešķirts c) apakšpunktā minētais 
maksājums.
Pirmajā daļā minēto informāciju dara 
pieejamu vienā tīmekļa vietnē katrā 
dalībvalstī. Tā ir pieejama divus gadus no 
sākotnējās publicēšanas dienas.
2. Attiecībā uz maksājumiem, kas 
saistīti ar ELFLA finansētajiem 
pasākumiem, kā minēts 1. punkta pirmās 
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daļas c) apakšpunktā, publicējamās 
summas atbilst kopējam publiskajam 
finansējumam, kas ietver gan Savienības, 
gan valsts ieguldījumu.
3. Dalībvalstis nepublicē saņēmēja 
vārdu, lai gan tā noteikts 1. punkta 
a) apakšpunktā, ja atbalsta summa, ko 
saņēmējs saņēmis vienā gadā, 
nepārsniedz 1250 EUR.

Pamatojums

Tā kā ierosinātā sistēma radītu būtisku administratīvo slogu, būtu labāk saglabāt pašreizējo 
sistēmu attiecībā uz ELGF un ELFLA atbalsta saņēmēju publiskošanu (ikgadēja 
publiskošana, maksājumu aģentūru pienākums publiskot datus, datu saraksta iesniegšana, 
viena tīmekļa vietne ELGF un ELFLA), pamatojoties tikai uz horizontālo regulu.

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
103. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
101. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu vajadzības gadījumā 
papildina ar atkāpēm no šajā regulā 
paredzētajiem noteikumiem un šo 
noteikumu papildinājumiem.

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 
101. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar 
kuriem šo regulu vajadzības gadījumā 
papildina ar atkāpēm no šajā regulā 
paredzētajiem noteikumiem un šo 
noteikumu papildinājumiem. Šie akti būtu 
jāizstrādā uzreiz, tiklīdz radusies tāda 
nepieciešamība.

Pamatojums

Var rasties vajadzība pēc daudziem izņēmumiem utt., lai palīdzētu saņēmējiem, jo visu nav 
iespējams paredzēt iepriekš. Šie akti būtu jāizstrādā iespējami drīz pēc tam, kad ir konstatēta 
nepieciešamība.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
104. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra. To piemēro no 2023. gada 1. janvāra.

Pamatojums

Būs grūti panākt, ka regulu piemēro no 2021. gada, ņemot vērā to, ka ir laikus jāpieņem 
īstenošanas noteikumi, jābūt pieejamiem nepieciešamajiem līdzekļiem un jāatvēl pietiekami 
daudz laika jaunu IT sistēmu izstrādei (uzraudzība, mērķu sasniegšanā panāktā progresa 
reģistrēšana, izmantojot rādītājus, utt.).
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